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EVl DENČNi Č. : PoV/oÚl87 loo}5t2}17

ČEz oistriuuce' a, 5,
se sldlem DěČÍn, DěčÍn lV-Podmokly, Telllická s74l8, PsČ 405 02,

lčo. 247 29a35, DlČ: CZ24729035,
zapsaná v obchodním rejstříku vecjeném Krajským soudem v Úst{ nad Labem, pod sp. zn. B 2145,

zastoupená předsedou představenstva lng. Richardem Vidličkou, MBA
a rnistopředsedou pt'edstavenstva lng. Vladimírem Budinským, MBA

(dále jen,,zmocnitel'),

pověřu|e
svého zaměstnance

datum narození:
(dále jen 

'3mU-ll-,'ww /

k tomu, aby za zmocnitele jednal a prováděl právnÍ jednánÍ a jiná jednání a úkony vůči územnlm
samosprávným celkům a vyšŠím územně samosprávným celkům (obce, města, kraje) a jejich
orgánům, státntm a správn[m orgánům a úřadům, soudům, orgánům policie, organizačním sloŽkám
státu a jakýmkoliv jiným subjektům (právnÍckým a fyzickým osobám), zejména v oblasti správniho
řtzení, zvláŠtě pak v oblasti Územního a stavebního řÍzení, dle stavebně-právnÍch předpisů,
katastrálnÍch předpisŮ a jiných souvisejiclch právnÍch předpisů.

Zmocněnec je v rámci daného zmocněnÍ oprávněn za zmocnitele činit zejména vůči přÍslušným
státnÍm a jiným orgánům nár,rhy a ohlášení (např. ohlášení nových staveb k zápisu do katastru
nemovitostl či návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí k budovám) a jiná podání, podávat
návrhy na vklad věcných práv, jejich změn či zánik do katastru nemovitostt, brát tyto návrhy a jiná
podání zpět, příjímat doručované pisemnosti a rozhocnutí a podávat vůČi nim opravné prostředky,
jakoŽ se i těchto opravných prostředků vzdávat. Zmocněnec je rovněŽ oprávněn za zmocnitele řešit
poŽadavky pro povolovánÍ činnostÍ v ochranných pásmech zaÍÍzenÍ distribučnÍ soustavy a podávat za
zmocnitele sianoviska k Územním a stavebním řízením, zejména na územÍ, na kterérn zmocnitel
vykonárlá licencovanou činnost na distribuci elektřiny, podávat závazná stanorriska k Žádostem
o připojení, zvýŠenÍ rezervovaného přÍkonu/výkonu a k Žádostem o přeloŽky zaíízenI distribuční
soustavy. Zmocněnec je v rámci daného zmocněnÍ oprávněn téŽ jednat s vlastntky dotčených
nemovitých věcÍ a jinými subjekty (např. státntmi a správnÍmi orgány a úřady, organizačnÍmi sloŽkami
státu, dotčenýmiorgány či účastníky řÍzenl), řešit jejich poŽadavky a stÍŽnosti, uzavÍrat s nimivšechny
typy smluv, které souvisÍ se zajiŠtěnÍm výstavby a provozu energetického zaÍizení,jako např. smlouvy
o připojení odběrného mÍsta k distribučnt soustavě, smlouvy o realizaci přeloŽky distribučního
zařlzenl, smlouvy o zřÍzenÍ věcného břemene - sluŽebnosti, kupnÍ, nájemní, věetně smluv o uzavřenl
budoucÍch smluv k těmto smlouvám, činit právní jednánÍ kjejich změně izániku, podávat a
podepisovat návrhy na vydánl ÚzemnÍho rozhodnutí a stavebního povolení, uplatňovat Žádosti o
vydánÍ kolaudačnÍho souhlasu a uzavÍrat dalšÍ typy smluv, které souvisí se zajiŠtěnlm výstavby
energetického zařÍzení, vČ. smluv o právu provést stavbu, smluv o dÍlo, smluv o realizaci přeloŽky,
jakoŽ ijiné typy smluv souvisejlcl s účelern tohoto pověření.

Zmocnitel si pro platné uzavlrání veškerých smluvnÍch závazkových vztahů zmocněncem, jakoŽ i pro
jiná jím činěná právnÍ jednání v rámci tohoto zmocněnÍ, v případech kdy to výslovně nenÍ stanoveno
zákonem, výhradně vymiňuje pÍsemnou Či jinou zákonem vyŽadovanou formu, je-li zákonem
vyŽadována forma přísnějšÍ, s vy|gLl5gnÍm moŽnosti změn těchto smluvnlch závazkových vztahů a
jiných právnÍch jednánÍ k účelu danému límto zmocněnÍm v jiné neŽ'pÍsemné čí jiné zákonem
vyŽadované formě, je-li zákonem vyŽadována forma přísnější, přičemŽ v rámci závazkových
smluvních vztahů činěných zmocněncem za zmocnitele se vylučuje moŽnost přijetl nabídky s
dodatkem či odchylkou.

Toto pověřenÍ není časově ani Územně omezeno.
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Pověřený zaměstnanec nenl oprávnén toto pověření převěst, a to ani z části, na třetí osobu

V DěčÍně ane .'...'3'0.._.0j.:.1017. ..

lEz Distribbce, a. s.
lng. Richard Vidlička' MBA
pfedseda představenstva

cEz Distrlbuce, a. e.
lng. VladimÍr Budinský, MBA
mlstopředseda představenstva

Potvrzuji svým podpisem, převzetí předmětného zmocnění, JehoŽ obsah jsem vzal na vědomí, jakoŽ i

převzetí práv a povinnostl zjeho obsahu plynouclch.

V .1.,{.1 !.r1.r..... ... dne ."i::........... .--'- :..
poo pls zmocněnéh o'Žaměstnance

: O-1V403-782n0nčislo ověřovací
na této listirě přcde mnou uznaly

tyto osoby' jcjichž totožnost byla zjištěna z

Richard Vidlička, nar' .lg.6.1966, pobytem
Praha_východ' Na VýslunÍ 561

inský, nar' 25.11'1959. pobytem

že podpisy

Vladímlr Bud

!


